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Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja
Egiptusemaalt orjusekojast. Sul ei tohi olla
muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi
enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest,
mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa
peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi
neid kummardada ega neid teenida, sest mina,
Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal,
kes vanemate süü nuhtleb laste kätte
kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind
vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile
neile, kes mind armastavad ja mu käske
peavad.

Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi
ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse
murravad ja varastavad! Koguge endile
aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Keegi
ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta
vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab
üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii
Jumalat kui mammonat.

Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata
suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata,
kes Tema nime asjata suhu võtab!

Aga mina ütlen teile: ärge vanduge üldse, ei
taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa
juures, sest see on tema jalgealune järg, ega
Jeruusalemma juures, sest see on suure
Kuninga linn! Ära vannu ka oma pea juures,
sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks
või mustaks teha!

Pea meeles, et sa pead pühitsema
hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal,
sind on käskinud! Kuus päeva tee tööd ja
toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev
on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa
ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega
su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su
härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka
mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja
teenija saaksid hingata nagu sina. Ja pea
meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand,
su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja
väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on
Issand, su Jumal, käskinud sind pidada
hingamispäeva.

Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand,
Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes
teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud
ütlevad mulle tol päeval: “Issand, Issand, kas
me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel
kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud
palju vägevaid tegusid?” Ja siis ma tunnistan
neile: “Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge
ära minu juurest, te ülekohtutegijad!”

Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu
Issand, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi
pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel
maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate,
koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab
ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Kas
on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg
palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui
ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui
nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid
ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes
on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed
teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi
Seadus ja Prohvetid.
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Sa ei tohi tappa!

Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on
öeldud: “Sa ei tohi tappa!”, ja igaüks, kes
tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina
ütlen teile: igaüks, kes oma venna peale
vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga
oma vennale ütleb: “Tola!”, peab minema
ülemkohtu alla, kes aga ütleb: “Sina jäle!”,
peab minema tulepõrgusse.

Sa ei tohi abielu rikkuda!

Te olete kuulnud, et on öeldud: “Sa ei tohi
abielu rikkuda!” Aga mina ütlen teile: igaüks,
kes naise peale vaatab teda himustades, on
oma südames temaga juba abielu rikkunud.
Seaduses on öeldud: “Mees, kes oma naise
minema ajab, andku talle lahutuskiri!” Aga
mina ütlen teile: igaüks, kes oma naise muul
põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab,
teeb oma naisest abielurikkuja, ja kes iganes
võtab minema aetud naise, rikub abielu.

Sa ei tohi varastada!

Te olete kuulnud, et on öeldud: “Silm silma ja
hammas hamba vastu!” Aga mina ütlen teile:
ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja
teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat
põske, keera talle ka teine ette! Ja sellele, kes
tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki jäta talle ka kuub! Ja kui keegi sunnib sind
käima ühe miili, mine temaga kaks! Anna
sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga
sellele, kes sinult tahab laenata!

Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu
valetunnistajana!

Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on
öeldud: “Sa ei tohi valet vanduda!”, ja:
“Issandale antud vandeid tuleb pidada!” Aga
mina ütlen teile: ärge vanduge üldse! Iga teie
“jah” olgu “jah” ja iga “ei” olgu “ei”, aga mis
üle selle, see on kurjast.

Sa ei tohi himustada oma ligimese naist!

Te olete kuulnud, et on öeldud: “Sa ei tohi
abielu rikkuda!” Aga mina ütlen teile: igaüks,
kes naise peale vaatab teda himustades, on
oma südames temaga juba abielu rikkunud.
Kui aga su parem silm ajab sind patustama,
siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on
kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui
lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su
parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta
maha ja heida minema, sest sulle on
kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui
lasta kogu kehal minna põrgusse.
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Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema
põldu, sulast ja teenijat, härga ja eeslit ega
midagi, mis su ligimese päralt on!

Te olete kuulnud, et on öeldud: “Armasta oma
ligimest ja vihka oma vaenlast!” Aga mina
ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja
palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
et te saaksite oma taevase Isa lasteks - Tema
laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade
üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste
peale! Sest kui te armastate neid, kes teid
armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki
tee sedasama? Ja kui te üksnes vendi tervitate,
mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee
sedasama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda
nagu teie taevane Isa on täiuslik!
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